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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o transparentnosti inštitucionálnych investorov
(2007/2239(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na štvrtú smernicu Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročných účtoch 
určitých typov spoločností1,

– so zreteľom na siedmu smernicu Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných 
účtoch2,

– so zreteľom na smernicu Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtoch 
a konsolidovaných účtoch bánk a ostatných finančných inštitúcií3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 
2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, 
pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých 
typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s cieľom upraviť 
správcovské spoločnosti a zjednodušené prospekty5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/108/ES z 21. januára 
2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 85/611/EHS o koordinácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), so zreteľom na investovanie 
do PKIPCP6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/65/ES z 23. septembra 
2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/6/ES z 28. januára 2003 
o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie 
trhu)8,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/51/ES z 18. júna 2003, 
                                               
1 Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.
2 Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.
3 Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.
4 Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28.
5 Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20.
6 Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 35.
7 Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
8 Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.
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ktorou sa menia a dopĺňajú smernice č. 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS 
a č. 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov 
spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/71/ES zo 4. novembra 
2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich 
prijatí na obchodovanie2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/25/ES z 21. apríla 2004 
o ponukách na prevzatie3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/39/ES z 21. apríla 2004 
o trhoch s finančnými nástrojmi4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 
2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami 
o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z 14. júna 2006 
o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 
o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií8,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 
o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu9,

– so zreteľom na uznesenie z 25. septembra 2003 o návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o investičných službách a regulovaných trhoch10,

– so zreteľom na článok 192 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a 
menové veci (A6-0000/2008),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16.
2 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.
3 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
4 Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
6 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
7 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
9 Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17.
10 Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 329.
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A. keďže sa uznáva, že prostriedky alternatívneho investovania, akými sú hedžové fondy 
a fondy súkromného majetku, môžu poskytnúť správcom aktív nové výhody 
diverzifikácie, zvýšiť likviditu trhu a vyhliadky vyšších výnosov pre investorov a zvýšiť 
efektívnosť trhu,

B. keďže európske hedžové fondy a fondy súkromného majetku si vyžadujú prostredie, ktoré 
rešpektuje ich inovatívne stratégie s cieľom umožniť im zostať medzinárodne 
konkurencieschopné a zároveň zmierňovať dôsledky potenciálnej nepriaznivej dynamiky 
trhu,

C. keďže v niektorých členských štátoch hedžové fondy a fondy súkromného majetku 
podliehajú vnútroštátnym regulačným režimom; keďže takéto rozdielne vnútroštátne 
pravidlá vyvolávajú riziko roztrieštenosti regulácie v rámci jednotného trhu, ktorá môže 
brániť rozvoju cezhraničného obchodu v tejto oblasti v Európe,

D. keďže smernice sa javia ako primerané právne nástroje, ktorými sa vyriešia rôzne otázky 
v súvislosti s hedžovými fondmi a fondmi súkromného majetku,

E. keďže sa uznáva, že jednou z hlavných otázok je potreba transparentnosti; keďže 
transparentnosť má viaceré stránky, ako napríklad transparentnosť hedžových fondov voči 
spoločnostiam, ktorých akcie nadobudnú alebo vlastnia, ako aj voči primárnym brokerom, 
inštitucionálnym investorom, akými sú penzijné fondy a banky, retailovým investorom, 
obchodným partnerom, regulátorom a orgánom; keďže jeden z najväčších nedostatkov 
v oblasti transparentnosti existuje vo vzťahu medzi hedžovým fondom a spoločnosťami, 
ktorých akcie nadobudne alebo vlastní,

F. keďže prvoradým dôvodom súčasnej krízy na trhu hypoték s nižšou bonitou nie je 
nedostatok právnych predpisov pre investorov, ale zlyhanie ratingových agentúr; keďže 
ratingové agentúry by preto mali podliehať v zásade rovnakým pravidlám ako audítori;

G. keďže právne predpisy Spoločenstva poskytujú mechanizmy, ako napríklad komitológia 
alebo Lamfalussyho postup, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na zmeny 
v podnikateľskom prostredí pomocou vykonávacích opatrení; keďže prostredníctvom 
delegovaných aktov – nástrojov v novej Zmluve – sa táto situácia zlepší,

H. keďže si viaceré rôzne podniky z vlastnej iniciatívy vytvorili kódexy osvedčených 
postupov, ktoré by mohli slúžiť ako model pre právne predpisy EÚ; keďže spoločnosti by 
mali byť povzbudzované nielen k tomu, aby plnili právne predpisy EÚ, ale aj k tomu, aby 
si vypracovali svoje vlastné kódexy osvedčených postupov,

I. keďže podľa všetkého nie sú potrebné právne predpisy týkajúce sa produktov,

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 44, článku 47 ods. 2 alebo článku 95 Zmluvy o ES 
(podľa predmetu) Parlamentu predložila legislatívny návrh alebo návrhy týkajúce sa 
transparentnosti hedžových fondov a fondov súkromného majetku; žiada, aby takéto 
návrhy boli vypracované s prihliadnutím na medziinštitucionálne diskusie a na základe 
nižšie uvedených podrobných odporúčaní;

2. potvrdzuje, že uvedené odporúčania sú v súlade so zásadou subsidiarity a základnými 
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právami občanov;

3. domnieva sa, že vyžiadaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a pripojené podrobné odporúčania 
Komisii a Rade a parlamentom a vládam členských štátov.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA: PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU 
POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Európsky parlament žiada Komisiu, aby navrhla smernicu alebo smernice, ktoré zabezpečia 
spoločný štandard transparentnosti a vyriešia nižšie uvedené problémy týkajúce sa hedžových 
fondov a fondov súkromného majetku. Táto smernica (tieto smernice) by mala (mali) dať 
členským štátom možnosť, aby v prípade potreby transponovali pravidlá EÚ do svojich 
jestvujúcich systémov práva súkromných spoločností s dostatočnou flexibilitou.

Odporúčania týkajúce sa hedžových fondov a fondov súkromného majetku

Európsky parlament žiada Komisiu, aby predložila vhodné legislatívne návrhy 
prostredníctvom revízie existujúceho acquis communautaire v súvislosti s jeho vplyvom na 
rôzne druhy investorov a príslušných subjektov, a aby s cieľom umožniť vysoko kvalitné 
rozhodovanie a transparentnú komunikáciu medzi investormi a vedením spoločnosti 
prispôsobila alebo vytvorila pravidlá, na základe ktorých by sa jasným spôsobom zverejňovali 
a včas komunikovali relevantné a dôležité informácie.

Podľa nových právnych predpisov by mali byť akcionári povinní informovať emitentov 
o podiele na hlasovacích právach vyplývajúcich z nadobudnutia alebo predaja akcií v prípade, 
ak podiel dosiahne, presiahne alebo klesne pod stanovené limity začínajúce pri 3 %, namiesto 
5 %, ktoré uvádza smernica 2004/109/ES. Tieto nové predpisy by tiež mali ukladať povinnosť 
hedžovým fondom a fondom súkromného majetku zverejniť a vysvetliť ich investičnú 
politiku a súvisiace riziká spoločnostiam, ktorých akcie obstarajú alebo vlastnia, drobným 
a inštitucionálnym investorom, primárnym brokerom a orgánom dohľadu.

Tieto návrhy by mali byť založené na preskúmaní existujúcich právnych predpisov EÚ 
vykonanom s cieľom stanoviť, v akom rozsahu sa existujúce pravidlá o transparentnosti môžu 
uplatňovať na osobitnú situáciu hedžových fondov a fondov súkromného majetku.

V súvislosti s uvedenými návrhmi právnych predpisov by Komisia mala najmä:

– zvážiť pri alternatívnych investíciách možnosť uplatnenia zmluvných podmienok, ktoré 
by zabezpečili jasné obmedzenie rizika, opatrenia pre prípad prekročenia prahových 
hodnôt, primeranú mieru zverejňovaných údajov, jasné vymedzenie obdobia, počas 
ktorého sa nesmie nakladať s akciami a jednoznačné podmienky pre zrušenie a ukončenie 
zmluvy;

– prešetriť otázku prania špinavých peňazí v súvislosti s hedžovými fondmi a fondmi 
súkromného majetku.

Odporúčania týkajúce sa osobitne hedžových fondov

Európsky parlament žiada Komisiu, aby stanovila predpisy, ktoré zvýšia transparentnosť 
hlasovacích pravidiel hedžových fondov na základe toho, že predpisy Spoločenstva by mali 
byť adresované správcom takýchto fondov; takéto predpisy by mohli zahŕňať aj systém 
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identifikácie akcionárov v rámci celej EÚ.

V súvislosti s uvedenými návrhmi právnych predpisov by Komisia mala najmä:

– prešetriť možnosť zmiernenia nežiaducich účinkov požičiavania cenných papierov;

– preskúmať, či by sa povinnosti zverejňovania mali týkať aj dohôd o spolupráci medzi 
viacerými akcionármi a prípadov nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv 
prostredníctvom opčných dohôd.

Odporúčania týkajúce sa osobitne fondov súkromného majetku

Európsky parlament žiada Komisiu, aby stanovila pravidlá zakazujúce fondom súkromného 
majetku „vyplieniť“ spoločnosti (tzv. „rozpredávanie majetku“) a zneužívať tak finančnú silu 
spôsobom, ktorý len znevýhodní získanú spoločnosť a nemá žiadny pozitívny vplyv na 
budúcnosť spoločnosti a na situáciu jej zamestnancov, veriteľov a obchodných partnerov.

V súvislosti s uvedenými návrhmi právnych predpisov by Komisia mala preskúmať spôsoby, 
ako vyriešiť problematiku situácií, pri ktorých banky požičajú veľké sumy peňazí fondom 
súkromného majetku a následne odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za to, na aký účel sa 
pôžička využila alebo za pôvod peňazí použitých na jej splatenie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Správa z vlastnej iniciatívy, ktorú predkladá Európsky parlament o transparentnosti fondov, 
ktoré využívajú alternatívne možnosti investovania, je začiatkom legislatívnej diskusie na túto 
tému v Európskej únii.

Hoci sa o problémoch v súvislosti s hedžovými fondmi a fondmi súkromného majetku 
diskutovalo na najvyššej politickej úrovni, ako napríklad na samite G8 a v rámci zasadnutia 
rady ECOFIN, Európska komisia sa od začiatku odmietala bližšie zaoberať týmto súborom 
komplexných tém s prípadnými regulačnými následkami.

25. februára 2008 uskutočnil Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu vypočutie 
s názvom transparentnosť inštitucionálnych investorov. Jeho výsledkom je v stručnosti fakt, 
že zainteresované kruhy vidia reálnu potrebu rokovania o zvýšení transparentnosti 
alternatívnych investičných nástrojov. Dokonca aj odporcovia legislatívnych opatrení spoznali 
výhody všeobecných pravidiel, pokiaľ príliš nezasahujú do slobody konania finančných 
subjektov.

Spravodajca vidí možnosť zvýšiť transparentnosť prostredníctvom právnych predpisov 
v oblasti obchodného práva najmä vo vzťahu hedžových fondov a fondov súkromného 
majetku k spoločnostiam, ktorých podiely vlastnia, k všeobecnému prospechu, a to bez toho, 
aby to malo negatívny vplyv na dianie na trhu a jeho vývoj.

Spravodajca berie na vedomie skutočnosť, že podniky a združenia vypracovali štúdie etických 
podnikateľských postupov a vytvorili nezáväzné kódexy správania. Tieto kódexy sa zaoberajú 
rozhodnou časťou súčasných problémov. Ako príklad za všetky je možné menovať správu, 
ktorú vypracovala Hedge Fund Working Group1, a kódex správania združenia Private Equity 
and Venture Capital Association2. Tieto dokumenty môžu zákonodarcovi slúžiť ako veľmi 
dobrý vzor, avšak nenahrádzajú legislatívne opatrenia v prípade neetického konania. Správne 
cielená legislatíva môže podporiť prácu tých správcov hedžových fondov a fondov 
súkromného majetku, ktorí už teraz dodržiavajú dobrovoľné pravidlá etického podnikania.

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com


	716403sk.doc

